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SANDIĞIMIZDAN DAHA KÖTÜ  

Giriş ve özet 

2022 yılına oldukça iyimser beklentilerle giren dünya ekonomisi, 3 büyük şokla sarsılıyor. Rusya Donbass 

üzerinden Ukrayna’da nihai saldırı başlatırken, hızlı sonuç alması nerdeyse imkansız.  Ukrayna’nın sivil 

can kayıpları Batı’nın çok uzun süre Rusya yaptırımlarını yürürlükte tutması sonucunu getirecek. ABD’de 

Fed üyeleri arasında tartışma sıkılaşmanın dozu üzerine.  Süregelen emtia şokları ve enflasyon ataletiyle 

Fed’in 2023 sonuna kadar faiz artırması en makul senaryo. Çin 1Ç2022 GSYH büyüme oranı %4.8’e 

gerilerken, Omicron varyantının etkisi Mart verilerinde görüldü. Ülke hala bastırılamayan salgının 

pençesindeyken, Arazi Geliştirme ve Emlak Finansmanı Şirketlerinin (AGEF) zincirleme iflası gündemden 

düşmez. Raporumuzda göreceğiniz gibi, 3 büyük yatırım bankası 2022 Çin GSYH öngörülerini aşağı revize 

ederken,   Türkiye’nin de dahil olduğu Gelişmekte Olan Ülkeler1 grubunun ufku iyice kararıyor.   

Eğer Rusya Donbass bataklığında takılıp kalırsa, dünya ekonomisinin 2022’de “resesyon” sayılacak %3-

2.5 büyüme temposunun altına yavaşlaması çok olası. Öte yanda, emtia fiyatlarında Ukrayna Savaşı’ndan 

bağımsız arz kısıntıları enflasyonun beklentilerin üstüne yerleşebileceği kaygımızın altını çiziyor. Riskli 

varlıklar ise sadece iyimser senaryoları fiyatlamakla meşgul.   

Ukrayna Savaşı: Oyun sonu değil, perde arası 

Ukrayna kaynakları Rusya’nın 50-70 bin civarında askerle “Donbass” adı verilen Donetsk ve Luhans 

ayrılıkçı bölgelerini tamamen ele geçirmek için nihai saldırıyı başlattığını ilan etti. Putin Donbass ve 

Karadeniz kıyısında Mauripol’u ele geçirerek zafer ilan etmek niyetinde. Global piyasalarda Ukrayna 

Savaşı’nın bitmesi sonrasında ABD-AB öncülüğündeki Batı devletlerinin yaptırımları kademeli olarak 

yürürlükten kaldıracağı fiyatlanıyor. Bu beklenti çok olası değil. Ukrayna Savaşı Afganistan’a dönüşme 

riski taşırken, emtia piyasalarında çalkantının sonu da görünmüyor.  
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Rus kurmayı halihazırda çok yoğun hava ve topçu bombardımanı ile Donbass bölgesini savunan Ukrayna 

güçlerini yumuşatmayı hedefliyor. Ardından kara taarruzu başlayacak. Putin’in amacı 9 Mayıs Zafer Günü 

milli bayramında Donbass ve Mariupol liman kentini işgal ederek, savaşı bitirmek.   

Askeri kaynaklara göre coğrafi olarak ova niteliği taşıyan Donbass bölgesinde kara harekatı daha kolay-

harita yukarda. Öte yanda, bahar yağmurları ile çamurlu tarlaya dönen arazide Ukrayna genel kurmayının 

kurmuş olabileceği tuzaklar yakından takip ediliyor. Görüşümüz, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde elinde 

kalan araziyi rahatlıkla bir-iki ay savunabileceği yönünde.  

Mauripol ise düşecek. Ancak, çok ağır hava bombardımanı ve Batı kanyaklarına göre 25 bin civarında 

sivilin hayatı pahasına elde edilen bu zafer, Ukrayna Savaşı Putin’in zaferiyle bitse dahi, Batı’nın savaş 

suçlarını  kolay kolay affedemeyeceğinin işareti olarak görülmeli. 

Son olarak ise Rusya Donbass ve Karadeniz kıyısını ele geçirse de, uzun yıllar sürecek bir gerilla savaşına 

maruz kalacak.  
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Bu senaryoda, Batı’nın yaptırımları kaldırması söz konusu olamaz. Aksine, Polonya ve belki de Slovakya 

üzerinden sürekli askeri yardım yollayarak sivil direnişin uzamasını sağlayacak.  

Özetle, Rus petrolü üzerindeki yaptırımların bu yıl kaldırılması imkansız. Avrupa hala Rus doğal gazına 

ambargo uygulamakta çekinceli, fakat ilerleyen günlerde yükselen sivil can kayıpları Birliği bu zor ve pahalı 

kararı almaya ikna edebilir.  

Rusya’nın sadece ruble karşılığı petrol ve doğal gaz satma planı ise şu anda çok fazla alıcı bulmuş değil. 

Rusya petrolünü Çin ve Hindistan’a satıyor, fakat çok derin bir iskontoyla. Eğer AB doğal gaz pazarını 

kaybederse, savaş uzadıkça, mali gücü de erir.  Rusya’da derin resesyon iç çatışmalara neden olabilir.  

Fon yöneticileri yaz aylarında önce $120 sonra $150/varile çıkacak Brent petrolü senaryolarına dahil 

etmiyor. Doğal gazda ise rekor fiyatlar 2023 sonuna kadar sürecek. Ukrayna mahsulü tarlada çürürken 

gıda emtialarında kalıcı gerileme de pek olası değil. 

 

Özetle, dolar ve altının sürekli değer kazanacağı, enflasyonist baskıların ise güçlenerek devam edeceği 

bir global konjünktüre girmiş olabiliriz.  

Ancak Rusya kolay bir zafer elde eder ve ABD-AB cephesi yaptırımlar konusunda uzlaşmaya gideceği 

sinyali verirse, S&P500, Gelişmekte Olan Piyasalar ve emtia fiyatlarında gerileme konusunda iyimser 

olabiliriz. Aksi halde, global durgunluk ve 2022-2023 dönemini enflasyonla mücadeleye hasredecek 

Merkez Bankaları mali panik tehlikesi yaratabilir. 

Savaşın öngörülemeyen yankıları 

Ukrayna Savaşı, talihsiz Ukraynalılar dışında tüm dünya için hiç beklenmedik şekilde gelişti.  Yankıları da 

hiç umulmayan yer ve piyasalarda tezahür ediyor.  

• Rusya’nın ABD-AB yaptırımlarından kurtulmak için rublenin değerini zımni olarak altın, petrol ve 

doğal gaza endeksleme niyetinde olduğunu teşhis ediyoruz. Çin zaten savaştan önce de ABD 

finansal sistemiyle bağlarını kopartma kararı almıştı. Birkaç aydır sıklıkla dile getirdiğimiz Demir 

Perde şimdiden finans sistemini bölmeye başladı. Globalleşen ve dijitalleşen finansın sayısız yan 

etkisi var, ancak global büyüme ve ticari entegrasyona katkı sağladığı da inkar edilemez bir gerçek.   

https://www.geopoliticalmonitor.com/ukraine-war-a-reshuffling-of-the-global-monetary-order/
https://www.geopoliticalmonitor.com/ukraine-war-a-reshuffling-of-the-global-monetary-order/
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• Suudi Arabistan naibi Muhammet bin Salman  petrol furyasını ABD’ye şantaj yapmak için 

kullanıyor. Rusya’ya destek olarak OPEC’in kota artırımını veto ederken, Çin’e yuan karşılığı petrol 

satmak niyetinde.  

• Dünya Bankası ve BMKÖ (UNCTAD) raporları yükselen enerji - gıda fiyatlarının  gelir dağılımında 

adaletsizlik ve yoksulluğu katlayacağını beyan ettiler. Zaten pandemide mali durumu iyice bozulan 

yoksul kesimin Arap Baharı benzeri bir sosyal kalkışmayı başlatması riskini gözden kaçırmayalım.  

• Dolar/JYen 20 yıllık zirve yaparken, Dolar Endeksi ve ABD 10 yıl vadeli tahvil getirileri 3 yıllık 

zirvelerde.  S&P 3 gün önce GOÜ’de 2022 için büyüme tahminini %4.8’den %4.0 aşağı revize etti. 

IMF’ye göre pandemi döneminde %13 artan global borçluluk   büyüme trendini 3 yıl vadede 

kümülatif olarak Gelişmiş Ülkelerde %0.9, GOÜ’de %1.3 aşağı çekecek.  

Çin ekonomisi sarsıntıda 

Çin’de Omicron salgınının önü alınamıyor. Zaten çok düşük aşılama oranı ve bu varyanta karşı etkisi düşük 

aşıların önlemede kullanılması da salgının bastırılması olasılığını düşürüyor. Xi Jinping “sıfır vakaya 

tolerans” politikasını dinamik olarak gözden geçirse de, cayma niyetinde değil.  

Xi Jinping rejimi şimdilik tehlikede değil, ama günler, bazen haftalarca evlerine kapanın Çinlilerin devlete 

ve ekonomiye güveni sarsıldı. Bu yıl hane halkı tüketimi ve konut satışlarının ağır darbe yiyeceği tezimizi 

hatırlatıyoruz. South China Post’a göre, 2Ç daha da kötü geçecek.  Bloomberg’de yayınlanan bir habere 

göre 4 büyük yatırım bankası Çin büyüme öngörülerini aşağı revize ettiler.  

UBS 2022 öngörüsünü %5’ten %4.2’ye, 

Barclay’s %4.5’tan %4.3’e 

Bank of America %4.8’ten %4.2’ye, 

Standart Chartered %5.3’ten %5.0’a indi. 

 

Daha önce GOÜ’in Çin büyümesinin %4.5’ın altına yavaşlaması durumunda gözle görünür hasara 

uğrayacağını kaydetmiştik. Bu beklenti gerçekleşiyor. Çin’de AGEF tahvil pazarında zincirleme iflaslar 

yanında, ekonomisi dış ticaret bağlamında Çin’le entegre Asya ve Latin Amerika ülkeleri de sarsılacak.  

https://www.yahoo.com/news/saudi-crown-prince-mohammed-bin-201402325.html
https://www.reuters.com/article/emerging-markets-sp-idUSL5N2WC2DW
https://www.reuters.com/article/emerging-markets-sp-idUSL5N2WC2DW
https://www.yahoo.com/finance/news/probably-worse-wuhan-experts-warn-100000101.html
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3174657/china-gdp-economy-grew-more-pain-will-come-coronavirus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/china-gdp-forecast-cut-at-ubs-barclays-and-standard-chartered
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/china-gdp-forecast-cut-at-ubs-barclays-and-standard-chartered
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Tutarsız olmamak için bir noktaya açıklık getirelim: Çin’de yavaşlama enerji ve sanayi emtialarında ralliyi 

yavaşlatır fakat tersine çevirmez. Bu noktada; andığımız emtia gruplarında arz darlığı ve tedarik 

zincirlerinde kırılmanın daha büyük rol oynadığı düşüncesindeyiz.  

Fed’in frene basma opsiyonu yok 

ABD’de enflasyon bu yıl zirve yapar, amenna, ama 2023 sonunda Fed’in zımni hedefi olan %2-2.5 civarına 

gerilmesi maddenin tabiatına aykırı. Enflasyon artık ücretlere sıçradı. Sendikalar eskisi kadar güçlü olmasa 

da, yüksek katma değerli işlerde çalışanların ücretleri enflasyona paralel yükselecek.  

 

Fed’in nihai politika faizi çıtasını %.5 civarına çekmiş olması muhtemel. Bilanço daraltma Haziran’da 

başlarken, ekonomi göreceli olarak gücünü koruduğu için, Fed bu cephede de hızlı yol alacak. Yılın ikinci 

yarısında ABD ve global finansal koşullarının kayda değer ölçüde sıkılaşmasını bekliyoruz.  

 

Dünya Bankası ve IMF global büyüme tahminleri aşağı çektiler 

Dünya Bankası Başkanı David Malpass pazartesi günü verdiği demeçte Washington merkezli kurumun, 

2022’de küresel büyüme tahminini ocak ayındaki yüzde 4,1’lik seviyeden yüzde 3,2’ye düşürdüğünü 

belirtti. 

Aşağı yönlü revizyonda Rusya ve Ukrayna’nın da dahil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki tahminler 

etkili oldu. Malpass, geçen yıl yüzde 5,7 küresel büyüme yakalandığını hatırlattı. Biz bu satırları yazarken 

DB’nın rapor metni sitede değildi. Dolayısıyla bizim için daha büyük önem taşıyan enflasyon 

projeksiyonlarını göremedik.  

Ancak, Oxford Economics 2022 global büyüme tahminini %4.2’den %4.0’a traşladı. Oxford Economics, 

2021 yılında %4.3 olarak hesapladığı global enflasyon beklentisini ise A/A 0.2 puan artırarak   %5.2  olarak 

belirledi. 
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Akşam saatlerinde açıklanan IMF Global Ekonomik Görünüm Raporu kötümserlikte diğerlerinden öteye 

gitti.  Yazarlara göre, Ukrayna Savaşı’ndan önce alevlenen enflasyonu kısa vadede kırmak artık çok zor.  

Pandemiden çıkışta gözlenen “V” şeklinde toparlanma, ivme kaybediyor.   

IMF 2022 global büyüme öngörüsünü 0.8 puan traşlayarak %3.6’ya indirdi.   Son altı ayda IMF’nin büyüme 

projeksiyonları 1.3 puan geriledi.  Hatırlatalım, IMF tanımına göre %3’ün altında global büyüme durgunluğa 

eş değer.  

Üstelik, bazı senaryolarda büyüme-enflasyon dengesi daha da bozuluyor. Bir simülasyona göre Rusya’ya 

sıkı bir petrol ve doğal gaz ambargosu uygulanması halinde, enflasyon kötümser tahminlerin de üstüne 

koşarken, başta Avrupa ve GOÜ olmak üzere, büyüme performansı iyice bozuluyor. ABD’de faiz artırımları 

beklenenden daha uzun sürüyor.  

IMF’nin GOÜ yorumu da karamsar. 2021’de baş gösteren Gelişmiş Ülkeler-GOÜ arasındaki büyüme 

makasının daralması olgusu güçlenecek. Her iki grup da pandemi öncesi çıktı düzeyini yakalamakta güçlük 

çekerken, bu durum GOÜ açısından çok daha belirgin:  
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Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere, IMF’nin ABD enflasyon tahmininde çekirdek 2023 sonunda  sadece 

%2.5 bölgesine geriliyor.  

 

GOÜ için finansal koşullar hızla sıkılaşıyor. Çin haricinde, henüz GOP’tan toplu sıcak para kaçışı yok, 

ancak bu risk belirgin ve yakından gözlenmeli.  

Piyasalar: Bir hayal aleminde yaşıyorlar  

Yılbaşından bu yana riskli varlıklar hızla kötüye giden politik-ekonomik görünüme çok az tepki verdiler. 

S&P500’ün yılbaşından yana kaybı %7 civarında, üstelik Salı akşamı Wall Street’te  ekonomik görünüm 
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veya Fed’in en az 2 yıl sürmesi beklenen sıkılaştırma evresi değil, IMF raporu akabinde düşen petrol 

fiyatları kutlanıyordu.  

Fon yöneticileri nedense Fed’in birkaç ay içinde finansal koşulları gözle görülür ölçüde sıkılaştırma hedefini 

benimsediğini kabul etmiyor. ABD ekonomik anlamda hala diğer büyük ekonomilere kıyasla güçlü 

durumda. Fakat, 2021-2023 döneminde büyüme hızla yavaşlarken, bunun şirket karlarını etkilememesi 

imkansız. S&P500 şirketlerinin en az yarısının Çin’de faaliyetleri var. Buradan gelecek kar şoku da bizce 

fiyatlarda değil.  

Benzer izlenimleri GOP için de yapıyoruz. Emtia ihracatçılarının göreceli konumunda iyileşme satın 

alınıyor, fakat Ukrayna Savaşı ve Fed para politikasının emtia fiyatları ve finansman maliyetleri vasıtasıyla 

şirket karlarına ektisi göz ardı ediliyor.  

GOP açısından Çarşamba sabahı 101’ı yukarı kıran Dolar Endeksi ve Salı gecesi %2.95’e fırlayan 

gösterge ABD 10 yıl vadeli DİBS’in getirisi de adeta risk teşkil etmiyor.  

Bir süredir savunduğumuz, S&P500 başta global borsa endekslerinin %20 civarında düzeltmeyle bir ya da 

iki çeyrek ayı pazarında kalması en olası senaryomuz. GOP açısından hisselerde endeksi düzeyinden çok  

aşırı pozisyonlanma söz konusu.  GOÜ FX ve Eurobond spreadlerinde de kötümserliğimiz sürüyor.  Bizce 

kripto-varlıklar enflasyon hedgi değil, risk iştahıyla besleniyorlar.  Tüm varlık sınıfında riskten kaçış yanında 

kamu denetiminin sertleşmesi olasılığı da yeterince fiyatlanmış değil. 

ABD 2-10 yıl vadeli DİBS getirileri bizce hala çok düşük, fakat kısa vadede hızla yükselmeleri de zor. 

Japonya ve Avrupa tahvil pazarlarından arbitraj nedeniyle ABD’ye giren sıcak para, getirileri baskılıyor. 

Öte yanda bu arbitrajın sürmesi için Dolar Endeksi’nin en az 105’e yükselmesi gerektiği tezimizde israrlıyız.  

GOÜ FX tahvil, ABD junk tahvil spreadleri de bizce yükselen kredi riski ve sermaye maliyeti nedeniyle 

henüz tatmin edici düzeylerde değil. 

Piyasalar faslında oldukça karamsar bir manzara çizsek de, birden fazla coğrafi bölge, ya da varlık sınıfına 

bulaşan mali panikler beklemiyoruz. Yıl boyunca yüksek çalkantı içinde mülayim bir ayı trendi en olası 

senaryomuz.  
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